О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7020, 7042, факс: 03561/7779
е-mail: obs@septemvri.org, http://www.septemvri.bg
Изх. № 048/18.02.2022г.
ПОКАНА
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските
съветници на двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет - Септември, което
ще се проведе на 24.02.2022г. (четвъртък) от 16:30 часа Народно Читалище „Отец
Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Възлагане представляването на община Септември, в качеството на акционер в
„МБАЛ Пазарджик“ АД, във връзка с общо събрание на дружеството.
2. Отпускане на еднократна финансова помощ.
3. Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2021 год.
4. Общински годишен План за младежта за 2022 год.
5. Даване на съгласие за кандидатстване на община Септември и утвърждаване на
приоритетен проект по процедура за подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.592 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСТ
2014-2020 г. от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ
Белово, Септември, Велинград. – Проект „Инвестиции в туристическата
инфраструктура в община Септември“.
6. Даване на съгласие за кандидатстване на община Септември и утвърждаване на
приоритетен проект по процедура за подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.592 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСТ
2014-2020 г. от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ
Белово, Септември, Велинград. – Проект „Туристическа инфраструктура за
отдих и почивка сред природата в община Септември“.
7. Изменение на Решение № 1091, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата
30.11.2018 г., изменено и допълнено с Решение № 211/30.07,2020 г., Решение №
486/26.02.2021 г. и Решение № 603/20.09.2021 г.
8. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински
недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност,
представляващ помещения с обща площ 37 кв.м., находящи се на първия етаж в
сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ Х в кв. 40 по регулационния план
на с. Симеоновец. Имота е актуван с АПОС № 2/11.12.1998 год.

9. Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински
недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с
площ от 12 кв.м., находящо се на първия етаж в старото крило на
административна сграда на Община Септември е УПИ III, в кв. 91 по
регулационния план на гр. Септември. Имота е актуван с АПОС
№170/15.10.2008г.
10. Даване на съгласие във връзка с изпълнение на договор за поддръжка и охрана на
гробищен парк гр. Септември, изпълнителят по договор от 15.02.2022г. да ползва
находящите се в имота сгради с идентификатор №66264.12.414.1 с обща площ 90
кв.м.. Имота е актуван с АПОС № 3796/14.01.2022г.
11. Даване на съгласие за право на преминаване през общински недвижим имот,
представляващ съществуващ канал с идентификатор 66439.9.97 по плана на с.
Симеоновец, община Септември
12. Частично изменение на ПУП-ПР на част от улица с осови точки 142-143 по плана
на с. Варвара, която да се присъедини към УПИ VII-536,537 в кв. 54
13. Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на
община Септември, в обхвата на имоти с идентификатор 10820.30.536
10820.30.540 по КК на землище гр. Ветрен
14. Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 716 от
Протокол № 35 от 30.11.2021 год. на Общински съвет гр. Септември.
15. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на част
от имот с идентификатор 11154.254.774 по КК на землище с. Виноградец, община
Септември.
16. Питания на общински съветници.
17. Въпроси на граждани.

С уважение,
КИРИЛ ТОДОРИН
Председател на ОбС-Септември

